


tehtäviä ja harjoitteita
Planeetallani on jatkotarina

Millainen on unelmien planeetta?
Kerro, piirrä tai kirjoita tarina.

   • Miltä unelmien planeetalla tuoksuu?
   • Millainen sää on unelmien planeetalla?
   • Mitä värejä siellä näkyy eniten?
   • Mitä tai kuka asuu unelmien planeetalla?

Kertokaa yhdessä lause kerrallaan. Lausetarina alkaa: 
”Unelmien planeetallani on…” ja seuraava jatkaa 
lausetta.

Tee muistileikki, jossa kerrataan aiemmin sanotut asiat. 
Tai tehkää tarina liikkeeseen. Unelmien planeetalla 
liikutaan näin, ja yksi näyttää liikkeen ja muut 
toistavat. Vuoro siirtyy seuraavalle, joka keksii uuden 
liikkeen. Kokeilkaa yhdistää kaikkien liikkeet yhdeksi 
kokonaisuudeksi. 

Planeettakollaasi

Tarvikkeet: paperia, sakset, liimaa, sanoma-

lehtiä, kuvia, kortteja, tarroja, nappeja, kankaita, 

tapetteja, kaikenlaisia askartelumateriaaleja, 

luonnon materiaaleja tms mitä helposti löytyy

Tehdään kollaasi, unelmien planeetta. Kollaasi 

on tekniikka, jossa erilaisia materiaaleja 

yhdistetään samaan teokseen. Voidaan tehdä 

yksi iso, johon jokainen laittaa omia ideoitaan 

tai pareittain tai jokainen tekee omansa.

VINKKI! Kollaasiin voidaan liittää nimi

ja keksiä työstä myös tarina.

Planeettalupaus
Planeettalupaus voidaan tehdä yhdessä ryhmässä tai jokainen omansa. Se voi liittyä 

kulkemiseen, siisteyteen, kierrätykseen, puhtaana pitoon, syömiseen, tavaroiden hankkimiseen tai rikkoutumiseen tai ylipäätään 
toimintaan liittyviin yhteisiin sääntöihin.Lupaus kannattaa kirjoittaa ylös, esimerkiksi:

   • Otan lautaselleni vain sen minkä syön.   • Palautan lainaamani tavarat takaisin      paikoilleen
Oman lupauksen voi koristella ja laittaa seinälle. 
Yhdessä tehty lupaus voidaan ”sinetöidä” allekirjoituksilla tai kädenjäljillä ihan kuin oikea 

sopimus.



Planeettaräppi
Osallistujat valitsevat vaikka viisi sanaa, jotka 
kuuluvat heidän unelmiensa planeettaan. Mietitään, miten sanat rytmittyvät ja yhdistyvät, ja löytyykö sanapareja tai riimejä. 

Millainen rytmi olisi hyvä räpin taustalla.
Räppi voidaan tehdä pareittain, jolloin riimi 
keksitään yhdessä ja parien riimit yhdistetään 
toisiinsa. Lisäksi parit voivat miettiä, millainen 
rytmi omaan riimiin sopisi ja miten se olisi kiva tehdä - jaloilla tai käsillä muuhun vartaloon rytmittäen.

Adjektiivit hukassa planeetalla

Keksi seitsemän adjektiivia. Lisää keksimäsi adjektiivit alla olevaan tarinaan ja lue se toisille.
Voitte myös vaihtaa kaverin kanssa adjektiiveja.

Olipa kerran _______________ unelmien planeetta. Siellä asui _____________ väkeä. 
Monet heistä olivat __________________ ja __________________. Päivisin he tekivät 
________________ tärkeitä asioita ja iltaisin he oleilivat ___________________ kodeissaan. 
He elivät ________________ elämäänsä unelmien planeetalla.

VINKKI! Piirrä kuva yllä olevasta tarinasta tai anna toisen piirtää kuva omasta tarinastasi. Voitte myös 
näytellä tarina itse tai esittäkää tarina nukketeatterin keinoin.

Planeettahippa

Keksitään alla oleville kolmelle planeetoille nimet:

   • Yksi planeetoista on niin kuuma, ettei sen pinnalle voi astua (esim. tuliplaneetta).

   • Toinen planeetoista on niin täynnä kasvillisuutta, että siellä pitää olla

      tosi matalana eli käytännössä ryömiä (esim. kasviplaneetta).

   • Kolmas planeetta vaihtaa jatkuvasti väriä (esim. väriplaneetta).

Valitaan leikin johtaja (voi olla aluksi ohjaaja).

Ohjaaja huutaa planeetan nimen ja leikkijät toimivat sen mukaan.

   • Kuuman planeetan aikana leikkijät nousevat maasta jonkin

      esineen/asian tms päälle. 

   • Kasviplaneetan kohdalla leikkijät menevät pieneen asentoon maahan.

   • Väriplaneetan kohdalla leikin johtaja sanoo myös värin eli sininen väri-

      planeetta, jolloin leikkijöiden tulee koskettaa jotain sinistä.

Jos halutaan, leikin voi pitää nopeuskisana, jolloin viimeinen leikkijä putoaa

leikistä pois ja siirtyy leikin johtajaksi. 



Asioita unelmien planeetalla
Seistään piirissä ja yhdellä on mukana pallo, 
hernepussi tms. Heitetään esinettä toisille ja omalla vuorolla kerrotaan, mitä unelmien 

planeetalla on: ”Minun unelmien planeetallani on...””Unelmien planeetallani ihmiset ovat/käyttäytyvät...”

VINKKI! Lisää haastetta saadaan niin, että asian 
pitää alkaa tietyllä kirjaimella tai se pitää olla 
tietystä aihepiiristä, kuten eläimet, kasvit jne.

Planeettarobottien tanssi

Valitaan kaksi erilaista musiikkia. Robotti-

musiikilla liikkeet on kuin robotilla, jäykkiä ja 

tiukkoja, ilmekään ei värähdä. Toinen musiikki 

on unelmien planeetan musiikki, jossa saa 

tanssia ihan niin kuin haluaa. Tanssitaan 

vapaasti tilassa. Musiikin vaihtuessa seistään 

liikkumattomana siinä asennossa, mihin jäätiin. 

VINKKI! Leikitään pareittain, jolloin toinen on 

tanssin johtaja ja toinen matkija. Muistetaan 

vaihtaa rooleja.

VINKKI! Leikitään isossa porukassa, jolloin yksi on 

tanssin johtaja ja muut seuraavat. Johtaja vaihtuu 

musiikin vaihtuessa, aikaisempi johtaja valitsee 

uuden johtajan tai jos tanssitaan piirissä/jonossa, 

vuoro siirtyy seuraavalle.

Maa - Mars -Planeettojen taistelu

Tarvitaan vähintään kuusi leikkijää. Leikkijät jaetaan kahteen ryhmään, 
jotka nimetään Maaksi ja Marsiksi. Ryhmä voi myös keksiä omalle pla-
neetalleen toisen nimen. Planeetat asettuvat pienen välimatkan päähän 
toisistaan ja jäsenet pitävät tiukasti kiinni toisistaan. Leikinjohtaja aloit-
taa leikin huutamalla esim. ”Maa hyökkää Marsiin!”, jolloin Maa hyökkää 
Marsiin ja he rupeavat kiskomaan marsilaisia irti toisistaan. Kaikki, jotka 
irtoavat, liittyvät Maahan. Näin jatketaan kunnes jompikumpi
planeetta on tuhottu. Hyökkäyksen ei tarvitse kestää kuin hetken ja uusi 
käsky voidaan huutaa heti, kun edellinen on lopetettu.

VINKKI! Jos leikkijöitä on yli yhdeksän, voi planeettojen määrää lisätä,
jolloin pelistä tulee monipuolisempi.

Planeettaluonnon materiaalit 
Ota mukaan yksi valkoinen tai värillinen paperi ja lähde ulos. Kuvita paperin päälle 

jokin asia, joka liittyy unelmien planeettaan.Käytä kuvituksen keppejä, kiviä, hiekkaa, 
lehtiä, kukkia, yms luonnosta löytyvää materiaalia. 

Vältä turhaa puiden ja kukkien repimistä.Ota teoksesta kuva ja anna sille nimi.

Unelmien planeetta on 

Nuorisoseurojen Luova lava 

toiminnan  teema vuonna 2022

Lisätiedot Luova lava toiminnasta: 

nuorisoseurat.fi/toiminta/luova-lava

Tehtävät ja harjoitteet: Pirita Laiho

Taitto: Veera Pokki


